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เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยมีการปรับตวัดีข้ึนจากปัจจัยการใช้จ่ายใน

ประเทศท่ีไดรั้บผลจากมาตรการภาครัฐและการใช้จ่ายจากภาครัฐท่ีปรับตวัข้ึน อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมการ

ส่งออกยงัคงชะลอตวั เน่ืองจากปัจจยัเส่ียงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงถือเป็นคู่คา้

ท่ีส าคญัของบริษทั ยงัคงประสบปัญหาในการฟ้ืนตวัของสภาพเศรษฐกิจ โดยส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่นไดป้รับตวั

เลขประมาณการเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นในปีงบประมาณ 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) วา่จะมีการขยายตวัลดลงเป็น 

ร้อยละ 0.9 จากเดิมท่ีไดป้ระมาณการไวท่ี้ร้อยละ 1.7 เน่ืองจากผลของค่าเงินเยนท่ีแขง็ตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราโดยเฉพาะเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐมีการแข็งค่าข้ึนเล็กน้อยแต่ยงัคงสูงกวา่อตัราแลกเปล่ียนในไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงในไตรมาสท่ี 2 น้ีถือเป็นช่วงท่ีมีค  าสั่งซ้ือสูงตามฤดูกาลของประเทศญ่ีปุ่น ส่งผลให้บริษทัมี

รายไดร้วมจากการขายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ตามงบการเงินสูงข้ึน ท่ีมูลค่า 443.55 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขายใน

ไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ีมีมูลค่า 308.13 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.95 โดยบริษทัมีผลก าไรสุทธิตามงบการเงิน

มูลค่า 69.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 111.63 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิมูลค่า 32.94 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 1 ปี 

2559 โดยมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2559 ร้อยละ 29.27 เพ่ิมข้ึนจากอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ี

ร้อยละ 25.84 ส่งผลให้บริษทั มีอตัราก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 15.72 ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัรา
ก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ีร้อยละ 10.69 

เม่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 กบัไตรมาส 2 ปี 2558 พบวา่ บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ขายสูงข้ึนร้อยละ 6.63 ส่งผลให้บริษทัมีอตัราก าไรสุทธิสูงข้ึนร้อยละ 40.52 จากผลก าไรสุทธิ 49.61 ลา้นบาท ในไตร
มาส 2 ปี 2558 

ผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัมากกวา่ร้อยละ 20 อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหลกั

ของการอ่อนตวัของค่าเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเทียบกบัค่าเงินเหรียญสหรัฐระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2559 เทียบกบัไตร

มาส 2 ปี 2558 โดยมีค่าเฉล่ียอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐอา้งอิงธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี 35.28 บาท/

เหรียญสหรัฐ และ 33.26 บาท/เหรียญสหรัฐ ตามล าดับ ส่งผลให้บริษทัมีรายได้จากการขายสูงข้ึน ประกอบกับการ

บริหารจดัการตน้ทุนขาย รวมไปถึงราคาน ้ ามนัในตลาดโลกท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน บริษทัจึงมี
อตัราก าไรสุทธิสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้

จดัสรร จ านวน 526 บาท คิดเป็น 526 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือให้เท่ากบัทุนจดทะเบียนช าระแลว้ บริษทั

ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียน

ช าระแลว้ 381,145,725 บาท คิดเป็น 381,145,725 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัไม่มีรายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนประจ าในงบการเงินประจ าไตรมาส และบริษทัไม่ไดมี้
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี จึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีนยัส าคญั 

ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ในช่วงคร่ึงปีหลงั 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

1. สภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัของบริษทั เช่นประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงอาจยงัคงฟ้ืนตวัใน

ระดับท่ีช้าๆ ต่อไปอนัเป็นผลมาจากการลงทุนท่ีซบเซา การคา้ชะลอตัว และราคาสินคา้อุปโภค

บริโภคตกต ่า แมจ้ะมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง เช่นการท่ีธนาคารแห่งประเทศญ่ีปุ่น

ยงัคงด าเนินนโยบายอตัราดอกเบ้ียเงินฝากติดลบ รวมถึงการปรับตวัเลขประมาณการการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลง 

2. ปัญหาภยัแลง้อยา่งรุนแรงในประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรในเร่ือง

ปริมาณและคุณภาพของวตัถุดิบ อยา่งไรก็ตาม บริษทัพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เช่น นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองโดยการ

คดัเลือกผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต การศึกษาความ

ตอ้งการสินคา้ในตลาดใหม่นอกเหนือจากคู่คา้ในปัจจุบนั และการด าเนินนโยบายศึกษาการลงทุนใน

ต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็น
วตัถุดิบในการผลิตสินคา้  

3. สถานการณ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีสกุลเงินเยนญ่ีปุ่นแข็งค่าข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือ

เทียบกบัเหรียญสหรัฐ อาจท าใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเร่ืองราคามากข้ึน อยา่งไรก็ตามค่าเงิน

บาทท่ีเร่ิมแขง็ค่าข้ึนเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐ อาจส่งผลต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทั 

4. ปัจจยัเร่ืองราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงและเร่ิมคงท่ี อาจส่งผลดีต่อผลประกอบการในแง่ของการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตไดดี้ข้ึน 

5. ขอ้ตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) ซ่ึงอาจ

เปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกา สามารถกระตุน้การส่งออกสินคา้ทางการเกษตรแช่แข็งไปยงัประเทศ

ญ่ีปุ่น โดยไดรั้บสิทธิพิเศษทางการคา้หรือภาษี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในดา้นลบ ต่อความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษทั 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

1. รายไดจ้ากการขาย 

แหล่งท่ีมาของรายไดห้ลกัยงัคงมาจากการขายสินคา้ประภทพืชผกัแช่เยอืกแขง็ เช่น ถัว่แระแช่แข็ง ถัว่แขกแช่

แขง็ ขา้วโพดหวานแช่แขง็ ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ และผกัรวมแช่แขง็ โดยรายไดจ้ากการขายตามงบการเงินจ าแนก
ตามโครงสร้างการขายไดด้งัน้ี 

รายได ้ มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง) มูลค่า (ลา้นบาท) เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ไตรมาส 2 
ปี 2558 

ไตรมาส 1 
ปี 2559 

ไตรมาส 2 
ปี 2559 

% 
QoQ 

% 
YoY 

หกเดือน 
2558 

หกเดือน 
2559 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 410.59 303.83 435.53 43.35 6.07 704.64 739.35 4.93 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 5.36 4.31 8.03 86.31 49.81 9.45 12.33 30.48 

รายไดร้วมจากการขาย 415.96 308.13 443.55 43.95 6.63 714.08 751.69 5.27 

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัมีรายไดร้วมจากการขาย 443.55 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาสก่อนเพ่ิมข้ึน 135.42 

ลา้นบาท โดยมีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศละรายไดจ้ากการขายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.35 และร้อยละ 

86.31 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัไตรมาสก่อน รายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนน้ีเป็นผลมาจากการเขา้สู่ช่วงฤดูกาลสั่งซ้ือ

สินคา้ของประเทศคู่คา้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 2 ปี 2559 กบัไตรมาสเดียวกนัของปี

ก่อนพบว่าบริษทัมีรายไดร้วมจากการขายสูงข้ึน 27.59 ลา้นบาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.63 อนัเน่ืองมาจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเหรียญสหรัฐท่ีอ่อนค่าลง 

รายไดร้วมจากการขายในช่วงหกเดือนแรกปี 2559 มีมูลค่า 751.69 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมจากการ

ขายในช่วงหกเดือนแรกปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 714.08 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.27 อนัเป็นผลมาจากอตัรา

แลกเปล่ียนซ่ึงอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ปริมาณการขายสินคา้ลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัปริมาณ

การขายสินคา้ในช่วงหกเดือนแรกของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้
ท่ีส าคญัยงัคงฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ 

2. รายไดอ่ื้น 

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัมีรายไดอ่ื้น 4.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากรายไดอ่ื้นในไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ี 3.05 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึน 1.19 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการขายทรัพยสิ์นอ่ืนๆของบริษทั 
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ต้นทุนขำย 

ตน้ทุนขายของบริษทัในไตรมาส 2 ปี 2559 มีมูลค่า 313.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 85.20 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 37.29 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2559 ซ่ึงมีมูลค่า 228.51 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมียอดขายสินคา้ท่ีสูงข้ึน และเม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบงวดหกเดือนแรกของปี 2559 เทียบกบังวดหกเดือนแรกของปี 2558 พบวา่ตน้ทุนขายลดลง 22.30 
ลา้นบาทโดยมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัน้ี 

 ต้นทุนวตัถุดิบลดลง  เน่ืองจากคุณภาพวตัถุดิบจากการเก็บเก่ียวในฤดูกาลก่อนดีข้ึน ส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการผลิตดีข้ึนโดยมีอตัราสูญเสียนอ้ยลง 

 ตน้ทุนโสหุ้ยการผลิตลดลง เน่ืองจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัเตาลดลง จากสถานการณ์ราคาน ้ ามนัโลกท่ี

ลดลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ค่าไฟฟ้า และค่าแรงงาน ลดลงเน่ืองจากบริษทัมีกิจกรรมการผลิต
ลดลง และประสิทธิภาพในการผลิตท่ีดีข้ึน จากการท่ีคุณภาพของวตัถุดิบดีข้ึน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากบั 48.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ปี 

2559 ท่ี 38.84 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากปริมาณขายท่ีสูงข้ึน และเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2558 ท่ี 47.65 

ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในช่วงคร่ึงปีแรก 2559 เปรียบเทียบกบัคร่ึงปีแรก 

2558 พบว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งในประเทศลดลงอัน
เน่ืองมาจากค่าน ้ ามนัรถขนส่งลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

อตัรำก ำไรขั้นต้นและอตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัมีอตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ 29.27 จากร้อยละ 25.84 ในไตรมาส 1 ปี 

2559 และมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 19.55 จากร้อยละ 12.67 ในไตรมาส 1 

ปี 2559 อนัเป็นผลมาจากการอ่อนตวัอย่างต่อเน่ืองของค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ และการบริหารจดัการตน้ทุนขาย 

ประกอบกบัปัจจยัราคาน ้ ามนัท่ีลดลงอย่างต่อเน่ืองซ่ึงส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าขนส่งลดลง อย่างไรก็ตาม 

ค่าเงินบาทท่ีเร่ิมแขง็ค่าข้ึนส่งผลให้บริษทัมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน มูลค่า 1.03 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

2559 ซ่ึงบริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 4.78 ล้านบาท  เน่ืองจากสัญญาขายเงินล่วงหน้ารับช าระซ่ึงมีอัตรา
แลกเปล่ียนท่ีสูงกวา่อตัราแลกเปล่ียนบนัทึกขาย 

ภำษีเงนิได้ 

 บริษทัมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2559 รวม 16.98 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 178.04 เม่ือเทียบกับ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ี 6.11 ลา้นบาท โดยบริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญั

เน่ืองมาจากในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษทัมีก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางภาษีเพียง 39.05 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัก าไรก่อนหกั
ภาษีในไตรมาส 2 ปี 2559 ท่ีมูลค่า 86.69 ลา้นบาท 
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ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัมีก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2559 เท่ากบั 69.72 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัร้อยละ 111.63 เม่ือ

เทียบกบัก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ี 32.94 ลา้นบาท โดยมีอตัราก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสก่อนท่ีร้อยละ 10.69 

เป็นร้อยละ 15.72 และบริษทัมีก าไรสุทธิสูงข้ึน 20.10 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ปัจจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่อก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเป็นผลมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐท่ี

อ่อนค่าลงอยา่งต่อเน่ืองภายในปี 2558 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2559 รวมไปถึงตน้ทุนขายและค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ท่ี
ลดลงจากนโยบายการบริหารตน้ทุน และปัจจยับวกจากราคาน ้ ามนัโลกท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 2 
ปี 2558 

ไตรมาส 1 
ปี 2559 

ไตรมาส 2 
ปี 2559 

% 
QoQ 

% 
YoY 

หกเดือน 
2558 

หกเดือน 
2559 

% 
YTD 

รายไดจ้ากการขาย 415.96 308.13 443.55 43.95 6.63 714.08 751.69 5.27 
ตน้ทุนขาย (304.05) (228.51) (313.71) 37.29 3.18 (564.53) (542.23) (3.95) 
ก าไรขั้นตน้ 111.90 79.62 129.84 63.07 16.03 149.56 209.46 40.06 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (2.25) (4.78) 1.03 121.49 145.66 0.29 (3.75) (1,381.59) 
รายไดอ่ื้น 4.34 3.05 4.24 38.99 (2.50) 7.13 7.28 2.18 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (47.65) (38.84) (48.41) 24.63 1.60 (87.56) (87.25) (0.35) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัตน้ทุนทาง
การเงินและภาษี 

66.35 39.05 86.69 122.01 30.65 69.42 125.74 81.13 

ก าไรสุทธิ 49.61 32.94 69.72 111.63 40.52 51.70 102.66 98.56 
ก าไรสุทธิก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม 
และค่าตดัจ าหน่าย 

84.22 48.35 99.46 105.70 18.10 99.74 147.82 48.20 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 111.96 (37.88) 160.10 522.61 43.00 65.83 122.21 85.64 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.09 0.18 
มูลค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท) 3.36 3.63 3.61 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
149/34 ซอยแองโกลพลำซ่ำ ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500  Thailand 
Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090 

 

[พิมพ์ค ำอ้ำงอิงจำกเอกสำร หรือบทสรุปของจดุที่นำ่สนใจ คณุสำมำรถจดั
ต ำแหนง่กลอ่งข้อควำมได้ทกุทีใ่นเอกสำร ให้ใช้แท็บ 'เคร่ืองมอืกลอ่งข้อควำม' 
เพื่อเปลีย่นแปลงกำรจดัรูปแบบของกลอ่งข้อควำมของค ำอ้ำงอิงทีด่งึมำ

0107537000513 

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  

อตัรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั ไตรมำส 2 
ปี 2558 

ไตรมำส 1 
ปี 2559 

ไตรมำส 2 
ปี 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.97 12.35 10.66 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) 5.67 6.24 6.38 
อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) 26.90 25.84 29.27 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 15.95 12.67 19.55 
อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 11.93 10.69 15.72 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ร้อยละ) 5.37 11.35 12.84 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 6.14 12.97 14.07 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.12 0.10 0.11 

ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 

สินทรัพย์ 

 บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลค่า 1,525.57 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยร์วมในไตร

มาสก่อนท่ี 1,516.00 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.63 โดยมีปัจจัยหลกัจาก ลูกหน้ีการคา้ท่ีสูงข้ึนเน่ืองจากบริษทัมี

ยอดขายท่ีสูงข้ึนในไตรมาสน้ี ประกอบกับฤดูกาลเพาะปลูกท่ีล่าชา้เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ ส่งผลให้บริษทัมีเงินสด

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.37 จากการชะลอการซ้ือวตัถุดิบ สอดคลอ้งกบัมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 123.19 ลา้น
บาท เป็น 404.00 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.37 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนในไตรมาส 2 ปี 2559 มูลค่า 140.15 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีการคา้ในไตรมาส

ล่าสุด ท่ีมีมูลค่า 98.73 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 41.94 โดยบริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อลูกหน้ีสงสยัจะสูญไว้

เท่ากบัจ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและฐานะของลูกหน้ีใน
ปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนดระยะเวลา 

หนีสิ้น 

 บริษทัมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มูลค่า 150.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสล่าสุด 16.08 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.99 เน่ืองมาจากการซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตและขายสินคา้ท่ีมากข้ึน 

10.20 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายสูงข้ึนจากไตรมาสก่อน 4.41 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ี
บริษทัมีผลก าไรดีข้ึน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและมีภาระผูกพนัด้านหน้ีสินนอกเหนือจากภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุประกอบไปดว้ย  
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 สัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมและวา่จา้งท่ีปรึกษาในการออกแบบระบบดงักล่าวประมาณ 0.5 ลา้น

บาท 

 สัญญาวา่จา้งท่ีปรึกษาทางการเงินในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงิน

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค ้ าประกันบริษทัต่อหน่วยงานราชการเป็น

จ านวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท 

 บริษทัมีการจา้งผูรั้บเหมาส าหรับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารหอ้งเยน็เป็นจ านวนเงิน 21.1 ลา้น

บาท 

บริษทัสามารถช าระหน้ีสินในงบดุลและจากภาระผูกพนัดงักล่าวไดเ้น่ืองจากการมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ โดย

ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง 10.66 เท่า และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว 6.38 เท่า จากปริมาณ
สินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของเงินสดและเทียบเท่าเงินสด 

บริษทัไม่มีขอ้พิพาท หรือการถูกฟ้องร้องท่ีจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เท่ากบั 1,375.37 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,381.88 ลา้น

บาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสล่าสุด คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.47 เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสท่ีผา่นมา โดยบริษทัมี

ผลก าไรสะสมในส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลงจาก 894.62 ลา้นบาท เป็น 888.11 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2559 คิดเป็น

อตัราลดลงร้อยละ 0.73  

กระแสเงนิสดและโครงสร้ำงเงนิทุน 

บริษทัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ านวน 122.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 56.39 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2558 อนัเน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีสูงข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอ่อน

ค่าลงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีบริษทัใชเ้งินในกิจกรรมลงทุนรวม 60.00 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงอาคาร

และอุปกรณ์ 29.49 ลา้นบาท และเงินมดัจ าค่าท่ีดินในไตรมาสก่อน 25.36 ลา้นบาท  

บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องในไตรมาส 2 ปี 2559 ท่ี 10.66 เท่า ลดลงเลก็นอ้ยจาก 12.35 เท่าในไตรมาส 1 ปี 

2559 โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงมีอตัราส่วนร้อยละ 75.16 ในขณะท่ีบริษทัมีหน้ีสิน

หมุนเวียนเพียงร้อยละ 7.05 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีการคา้ และไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษทัจึงถือได้ว่ามี
สภาพคล่องท่ีเพียงพอ  

บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2559 โดยบริษทัมีสัดส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยคือ 0.11 เท่า เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2559 
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ตำรำงสรุปฐำนะทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั มูลค่า (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง)  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ไตรมาส 2 
ปี 2558 

ไตรมาส 1 
ปี 2559 

ไตรมาส 2 
ปี 2559 

ลา้นบาท 
QoQ 

% 
QoQ 

ลา้นบาท
YoY 

% 
YoY 

สินทรัพยห์มุนเวียน        
เงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว 487.70 477.31 545.88 68.57 14.37 58.18 11.93 
ลูกหน้ีรวม 158.40 136.63 196.77 60.13 44.01 38.37 24.23 
สินคา้คงเหลือ 442.55 527.19 404.00 (123.19) (23.37) (38.55) (8.71) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,088.65 1,141.14 1,146.65 5.51 0.48 58.00 5.33 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 326.08 332.48 335.49 3.02 0.91 9.41 2.89 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16.59 42.39 43.43 1.04 2.45 26.84 161.84 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 342.67 374.86 378.92 4.06 1.08 36.25 10.58 
สินทรัพยร์วม 1,431.32 1,516.00 1,525.57 9.57 0.63 94.25 6.58 

หน้ีสินหมุนเวียน 109.23 92.37 107.58 15.21 16.47 (1.65) (1.51) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 41.00 41.74 42.61 0.87 2.08 1.61 3.93 

หน้ีสินรวม 150.23 134.12 150.20 16.08 11.99 (0.04) (0.02) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,281.08 1,381.88 1,375.37 (6.51) (0.47) 94.29 7.36 

 

 

 

ลำยเซ็น 

(นำยองักรู  พลพิพฒันพงศ์) 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 

 


